POLITYKA PRYWATNOŚCI
Jakie dane o Tobie zbieramy?
Dane zbierane automatycznie („ciasteczka”, „cookies”)
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój
adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Nasza strona internetowa może wykorzystywać
ciasteczka, które zbierane są podczas takiej wizyty, i służą do celów statystycznych. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych
osobowych. Jeśli nie zgadzasz się, aby jakiekolwiek dane statystyczne zawierały informacje o Twojej wizycie na naszej stronie,
wyłącz taką możliwość w ustawieniach swojej przeglądarki.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty email lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przekazujesz nam
swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
Aby przesłać Ci informacje i materiały marketingowe, niezbędne jest, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, które
od Ciebie uzyskaliśmy dlatego prosimy o wyrażenie na to zgody. W dowolnym momencie możesz tę zgodę wycofać.
Udzielenie tej zgody jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi dostarczenie Ci informacji o ofercie bądź uzyskanie
informacji zwrotnej w związku z prowadzoną korespondencją, w tym korespondencją elektroniczną.
Chcielibyśmy móc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przekazywania Ci bezpośrednio informacji marketingowych na
temat naszych usług. Jeśli nie jesteś tym zainteresowany/a, w każdej chwili możesz zgłosić co do tego sprzeciw, co spowoduje,
że zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Skoro będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, powinieneś/powinnaś zapoznać się z szeregiem informacji, między innymi
o przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach. Prosimy więc, żebyś przed przesłaniem nam Twoich danych, zapoznał/a
się z informacjami poniżej.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum EDUKACJA Agata Rosowska z siedzibą w Bielsku-Białej (43300), ul. 3 Maja 31.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może skontaktować się mailowo pod adresem: iod@tjf.org.pl.
3. Z nami możesz skontaktować się drogą pocztową na adres: ul. 3 Maja 31, 43-300 Bielsko-Biała lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail: biuro@centrumedukacja.pl.
4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie, w celu przekazywania Ci informacji
marketingowych na temat oferty usług Centrum EDUKACJA, w szczególności aktualnych propozycji usług lub informacji
o wydarzeniach organizowanych przez Centrum EDUKACJA oraz prowadzenia korespondencji związanej z ofertą Centrum
EDUKACJA, a także prowadzenia korespondencji z uczniami i/lub rodzicami (opiekunami) uczniów EDUKACJA Liceum
Ogólnokształcącego prowadzonego przez Centrum EDUKACJA:
−
drogą elektroniczną,
−
telefonicznie (sms)
5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizowanie prawnie uzasadnionego interesu Centrum
EDUKACJA, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego naszej oferty, a także prowadzenie korespondencji i
udzielanie odpowiedzi na wysłane przez Ciebie wiadomości. W przypadku prowadzenia korespondencji z uczniami i/lub
rodzicami (opiekunami) uczniów EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Centrum EDUKACJA podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
EDUKACJA Liceum Ogólnokształcącego oraz wykonywania czynności związanych z rekrutacją i organizacją pracy szkoły.
6. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego, pisząc na adres: biuro@centrumedukacja.pl. Wtedy bezwarunkowo przestaniemy te dane w tym celu
przetwarzać.
7. Twoje dane osobowe przetwarzać będzie tylko Centrum EDUKACJA (nasi upoważnieni pracownicy
i współpracownicy oraz firmy świadczące dla nas usługi informatyczne czy telekomunikacyjne). W każdym wypadku będzie
odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, które podaliśmy w
punkcie 4, najpóźniej do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
9. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, masz prawo do:
−
żądania od nas dostępu do tych danych osobowych,
−
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
−
przenoszenia tych danych,
−
wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zmiany naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej
stronie.

